Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická
a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace

Akce:

Webináře měkkých dovedností v rámci Aspire AT&T

Datum konání:

18. května 2020 Jak se připravit na pracovní pohovor
19. května 2020 Jak na prezentační dovednosti
20. května 2020 Jak sestavit životopis
21. května 2020 Osobnostní testy

Účastníci:

určeno pro žáky třetích a čtvrtých ročníků oboru obchodní akademie

Zpráva:
Workshop Soft Skills v rámci projektu firmy AT&T Aspire vzhledem k současné situaci musel být
zrušen a žáci nemohli přijet a navštívit prostory firmy AT&T v Brně.
Firma přišla s online variantou – Webinář měkkých dovedností.
Témata i struktura zůstaly stejné, ale velkou výhodou byla neomezená kapacita.
Původně se workshopu měli zúčastnit čtyři žáci. Webináře se zúčastnilo třináct žáků naší školy.
Workshop pod vedením mentorů proběhl formou čtyř webinářů. Žáci dostali nabídku o aktivitě od
svých vyučujících. Bylo třeba se zaregistrovat. Žákům byly předem zaslány materiály a odkaz pro
sledování na jejich e-mailovou adresu.
Každý účastník obdrží certifikát o úspěšném absolvování workshopu.
Cílem této aktivity bylo žákům ukázat, jak správně sestavit životopis, připravit se na pracovní
pohovor, jak co nejlépe prezentovat a v závěru workshopu na základě osobnostních testů objevit
jakou roli zastávají v týmu nebo pro jaké povolání mají do budoucna předpoklady.
AT&T Aspire je firemní vzdělávací iniciativa společnosti AT&T, což je jedna z největších
komunikačních společností na světě, zaměřená na podporu žáků ve škole i mimo ni.
Naše škola se zapojila do této vzdělávací iniciativy od jejího začátku, od roku 2015, a všichni žáci
byli vždy velmi spokojeni nejen s workshopy, ale i s Job shadowing (stínováním managerů). Jedná
se o aktivitu, při níž se žák stane „stínem“ zaměstnance, seznámí se s jeho praxí, kterou může
porovnat s teoretickými znalostmi získanými ve škole nebo např. v praktických projektech, seznámí
se s firemním prostředím a náplní práce jednotlivých profesí, což může žákům usnadnit jejich
rozhodování o volbě povolání nebo výběr dalšího studia. Pro zaměstnance je stínování žáky
příležitostí k seznámení se s myšlením a postoji mladých lidí, kteří mohou být jejich potenciálními
zaměstnanci nebo zákazníky. Mentoři vždy vybrali nejaktivnější žáky, kteří se v průběhu školního
roku zúčastnili workshopu, což účastníci velmi ocenili.

Smyslem projektu je propojit žáky s odborníky z AT&T tak, aby mladí lidé získali praktické
zkušenosti, které jim pomohou v jejich budoucí kariéře.
AT&T se spojila se společností JA Czech, tak aby bylo možné do projektu zapojit žáky zejména
v Brně.
Žáci se naučí řadu technických i měkkých dovedností a mají příležitost získat zkušenosti
s profesionálním prostředím a díky tomu si i lépe představit svoji budoucí kariéru.
Ve společnosti AT&T pracuje také mentor, který v letošním školním roce pomáhal jedné z našich
cvičných firem (JA Firmě Fancymix 3. A) a který se v prosinci 2020 zúčastnil akce Den firem.
Pevně doufáme, že i v příštím školním roce bude s naší školou spolupracovat.

Garant akce:
předmětová komise EKO, Ing. Ivana Zbořilová
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